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Изх.№ПД-343/06.07.2016г.  
 

 

До Несибе Бекир-Хасан   
 

 

ОТНОСНО:  Уведомление за план, програма и проект по подмярка 6.3 „Стартова 

 помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и  

предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. за  „Увеличаване на площта на земеделското  

стопанство с  4,000 дка от захарна царевица в имот с №001074 землище на с. Птичар,  

общ. Момчилград, обл.Кърджали“ 

 

 

 

Уважаема г-жо Бекир-Хасан, 

 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ ПД-343/24.06.16г. за 

горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм.и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), Ви 

уведомяваме следното: 

 

План, програма и проект /ППП/  за „Увеличаване на площта на земеделското  

стопанство с  4,000 дка от захарна царевица в имот с №001074 землище на с. Птичар,  

общ. Момчилград, обл.Кърджали“ попада в обхвата на чл.2,ал.2 от Наредбата за ОС. 

 

ППП предвижда  увеличаване на икономическия размер на земеделското стопанство, чрез 

увеличаване на площта с 4,000 дка на отглежданата захарна царевица. Към настоящата 2016 

година в стопанството се отглеждат 11,000 дка захарна царевица, полагат се грижи за 46,600 

дка постоянно затревени площи и се отглеждат една млечна крава и едно теле над една година 

за разплод, а към годината на подаване на заявка за второ плащане, която ще бъде през 2018 

година, в стопанството ще се отглеждат 15,000 дка захарна царевица, ще се полагат се грижи 

за 46,600 дка постоянно затревени площи и ще се отглеждат две млечни крави. 

Стопанството е с растениевъдно и животновъдно направление – отглеждане на  захарна 

царевица, полагане на грижи за постоянно затревени площи и отглеждане на една млечна 

крава и едно теле над една година за разплод. Земеделските парцели и животновъдния обект 

се намират в землищата на село Върбен, община Кирково, област Кърджали и село Гургулица, 

село Момина сълза, село Птичар, община Момчилград, област Кърджали. През настоящата 

стопанска година на поземлени имоти с номера  005013, 000608, 000812, 000832, 000844, 

000873, 000899, 000915, 009007, 001007, 001075, 000165,000153, 000462, 000556, 000557, 

000695 и 000870 се отглеждат 11,000 дка захарна царевица, полагат се грижи за 46,600 дка 

постоянно затревени площи и се отглеждат една млечна крава и едно теле над една година за 

разплод. Животните се отглеждат в масивна стопанска сграда със застроена площ от 45 кв.м. - 

изградена в УПИ парцел 2, кв. 1 по плана на село Върбен. Стопанската сграда се ползва с 



договор за наем. Площта на постоянно затревените площи ще се запази до края на 

изпълнението на проекта. Проектът предвижда през стопанската 2017/2018 година кандидатът 

да увеличи отглежданата захарна царевица на 15,000 дка и да полага грижи за две млечни 

крави. 

 

Имот с №001074 землище на с. Птичар, общ. Момчилград, обл.Кърджали“ предмет  

на ППП,  не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за  

защитените територии, както и в  обхвата на защитени зони по смисъла на Закона  

за биологичното разнообразие. Най-близко разположена защитена зона е  

BG0001032 „Родопи Източни”,  за опазване на природните местообитанията,  

приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г.  

 

Бизнес плана, както и дейностите заложени в него не попадат в обхвата на Глава шеста 

от ЗООС и не са предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на 

ЗООС.   

  

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ППП, при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони от 

мрежата „Натура“ 2000, защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на 

природните местообитанията.   

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че  

преценката на компетентния орган за така заявеното ППП за „Увеличаване на  

площта на земеделското стопанство с  4,000 дка от захарна царевица в имот с  

№001074 землище на с. Птичар, общ. Момчилград, обл. Кърджали“ е, че не е  

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата заОС. 

 

 
Настоящето становище се отнася само за заявените параметри на ППП и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 

подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна на параметрите на ППП за или на някои от 

обстоятелствата, при което е издадено настоящето становище, възложителят е 

длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   
 

 

 

инж. Л. Дайновски 
За Директор на Регионална инспекция по  

околна  среда и води – Хасково 

/Заповед №3/15.01.2016г. за упълномощаване/ 

 

 
 


